Vážený pane ministře,
s velkým znepokojením sledujeme nejistou situaci ohledně financování sociálních
služeb v oblasti sociální prevence v příštím roce. Jelikož zatím žádná jednání nevedla ke
snížení našich obav ani k vysvětlení celé záležitosti s nejasným financováním, žádáme o Vaše
stanovisko s konkrétní představou řešení této situace z pohledu MPSV.
Sdružení azylových domů v ČR je profesní skupinou jedinou tohoto typu, která se
dlouhodobě věnuje problematice bezdomovectví a chudoby a v posledních třech letech je
zapojena do individuálního projektu Moravskoslezského kraje. Jsme přesvědčení, že
destabilizace dlouho a kvalitně budovaného systému služeb sociální prevence povede
k velkému nárůstu sociálních problémů v České republice, což bude velmi ohrožující nejen
pro samotné uživatele sociálních služeb, ale zejména pak pro společnost a potažmo i stát.
Azylové domy a práce s osobami bez přístřeší jsou kdekoliv na světě zárukou velké míry
prevence v oblasti kriminality, šíření nežádoucích patologických jevů a jejich dopadu na
společnost, šíření nakažlivých chorob. Tvorba účinné vládní politiky v oblasti sociální
prevence pak také poukazuje na celkovou úroveň země.
Hlavním závěrem a zároveň také metodickým doporučením Evropské konsenzuální
konference o bezdomovectví z roku 2010, ke kterému dospěla nezávislá porota, je, že
v kontextu nové Strategie Evropa 2020 a zvláště Evropské platformy proti chudobě a
sociálnímu vyloučení narůstá potřeba vytvoření ambiciózní strategie EU proti bezdomovectví.
V rámci navrhovaného strategického rámce EU porota vyzývá členské státy, aby stanovily
termíny, do kterých problematiku spaní na ulici a dlouhodobé bezdomovectví vyřeší, přičemž
ústředním tématem musí být prevence bezdomovectví, zlepšení kvality služeb poskytovaných
bezdomovcům a přístup k cenově dostupnému bydlení s následnou podporou na udržení
tohoto bydlení v případech, že je takováto podpora nutná.
Domníváme se, že velkou a hlavní snahou státu v rámci úspor a celé sociální reformy,
je snaha ušetřit peníze. Pokud se však budou služby sociální prevence rušit, nebo omezovat
v rámci počtu pracovníků a následně kapacit daných služeb, pocítí to stát velmi významně,
přičemž opětovný rozvoj těchto služeb se zakotvením alespoň identické míry kvality, která je
doposud, bude velmi nákladný.
Vzhledem k těmto hrozícím rizikům vnímáme nalezení finanční částky na dokrytí této
oblasti, která se nám jeví z hlediska úspor státu malá ve srovnání s celkovými výdaji státního
rozpočtu, jako výhodnější variantu, na které z dlouhodobého hlediska může společnost pouze
profitovat.
Jsme přesvědčeni, vážený pane ministře, že situaci na poli financování služeb sociální
prevence v příštím období je třeba akutně řešit a zároveň o proběhlých jednáních informovat
poskytovatele sociálních služeb, jejichž práce v období takovéto nejistoty je pak značně
demotivující.
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